
 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 
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       Kraków, ……...……… 
 

 

………………………………………………………  
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

………………………………………………………  
                    adres zamieszkania 

 
 

  

                                    Dyrektor  

Specjalnego Ośrodka  

Szkolno–Wychowawczego nr 6 im. Jana Pawła II 

ul. Niecała 8, 30-425 Kraków 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO INTERNATU 

 
 

Zwracam się z prośbą o przyznanie miejsca w internacie dla mojego dziecka 

………..……………… ……………………………….. uczennicy/ucznia* klasy …......... 

Szkoły Podstawowej Nr 154  w roku szkolnym …........./………. 
 

ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA: 

kod pocztowy:  miejscowość: 

ulica: nr domu:  nr lokalu: 

województwo: powiat: gmina: 

odległość od miejsca zamieszkania do szkoły (km): 

 

Zobowiązuję się ponosić koszty całodziennego wyżywienia mojego dziecka i uiszczać opłaty 

wg aktualnych stawek do 10- go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który 

opłaty są wnoszone. 

 

Wyrażam zgodę na dowozy taksówkowe mojego dziecka do internatu i z internatu 

do domu.** 
 

Będę osobiście przywozić i odbierać dziecko.**  

Wyrażam zgodę na samodzielne przejazdy dziecka do internatu i z internatu (po 

ukończeniu 16 roku życia).** 
 



Do odbioru mojego dziecka z internatu upoważniam następujące osoby:  

 

1.  ….......................................................        ….......................................................... 
            imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                      numer i seria dowodu osobistego 

 

2.  ….......................................................       ….......................................................... 
            imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                      numer i seria dowodu osobistego 
 

3.  ….......................................................        ….......................................................... 
            imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                      numer i seria dowodu osobistego 

  

4.  ….......................................................        ….......................................................... 
            imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                      numer i seria dowodu osobistego 

 

5.  ….......................................................        ….......................................................... 
            imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                       numer i seria dowodu osobistego 

 

                                                                                     
                                                                                                                                            

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** zaznaczyć właściwe znakiem X 

                                                                                                                                               ……………………………………………………………. 

                                                                                                                                        podpis matki 

 

                                                                                                                                               ……………………………………………………………. 

                                             podpis ojca 

 

                                                                                                                                               ……………………………………………………………. 

                                                            podpis innego opiekuna prawnego 

 

 

Informujemy, że: 

 administratorem danych jest   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, 

 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu korzystania dziecka z internatu,  

 masz prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, 

 administrator nie przewiduje profilowania na podstawie udostępnionych danych osobowych, 

 masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

 konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zapewnienia miejsca w internacie. 

 Dane będą przetwarzane na podstawie zgodnie z art. 6 ust 1 lit c : ustawa  Prawo oświatowe  

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, adres pocztowy- ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: 
inspektor1@mjo.krakow.pl 
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